
Michał Dąbrowski 
 
Ukończył studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie w 1994 roku. W latach 1994-1996 - 

Interimpex/BP Poland Sp. z o.o. pracował na stanowisku ds. pozyskiwania lokalizacji pod stacje paliw. W 

latach 1996-1997 - Amoco Poland Sp. z o.o. pracował na stanowisku ds. pozyskiwania lokalizacji pod 

stacje paliw. W latach 1997-1999 - Leroy Merlin Sp. z o.o. pracował na stanowisku ds. pozyskiwania 

lokalizacji pod Centra Handlowe. Od 1999 prowadzi własną działalność gospodarcza pod nazwą "MD 

Consulting". Zajmującą się pośrednictwem i doradztwem w nieruchomościach. Od 2005 roku 

współwłaściciel i Prezes firmy Wapienniki i Kamieniołomy Pychowickie Sp. z o.o. Od 2005 roku 

współwłaściciel firm celowych powołanych do projektów developerskich. W 2007 roku uzyskał licencję 

zawodową "pośrednik w obrocie nieruchomościami" nr 6855. 

 

Poza emitentem nie wykonuje działalności, która ma istotne znaczenie dla emitenta.  

Członek Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia S.A. od 12 czerwca 2008 

 

W okresie pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 

ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) 

oraz nie orzeczono pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz 

pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, 

przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na zasadach wskazanych w art. 

373 ustawy z dnia z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z 

późn. zm.). Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do 

podmiotów będących w likwidacji, upadłości lub zarządzie komisarycznym w okresie co najmniej 

ostatnich pięciu lat. Nie prowadził działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany w 

Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o 

Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 roku Nr 121, poz. 769 z późn. zm.). 

 

 

Pan Robert Więcławski 
 
Współwłaściciel i Wiceprezes Zarządu AVALLON Sp. z o.o., Partner i współwłaściciel w firmie 

zarządzającej funduszem private equity AVALLON MBO Fund. Urodzony w 1970r. Absolwent 

Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, magister ekonomii (1994). Posiadacz 

dyplomu MBA (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie - 2001) 

oraz licencji maklera papierów wartościowych (nr 1425).  

Doświadczenie zawodowe związane z rynkiem kapitałowym od początku jego funkcjonowania w Polsce. 

Pracował jako makler papierów wartościowych w Domu Maklerskim Powszechnego Banku 

Gospodarczego w Łodzi S.A. oraz w Biurze Maklerskim BRE Brokers Banku Rozwoju Eksportu S.A. w 

Warszawie. Był członkiem zespołu organizującego publiczny rynek pozagiełdowy w Polsce, zatrudniony 

następnie w Centralnej Tabeli Ofert S.A. w Warszawie na stanowisku głównego specjalisty. Od roku 1997 

Członek Zarządu Centralnej Grupy Konsultingowej S.A. (firma doradcza z zakresu finansów, strategii, 

oceny projektów inwestycyjnych, IPO) a następnie współzałożyciel i Wiceprezes Zarządu AVALLON 

Corporate Finance Sp. z o.o. – firmy doradczej z zakresu strategii i finansów działającej w strukturze 

Grupy AVALLON. Członek zespołu doradzającego w jednej z pierwszych transakcji MBO na rynku polskim. 

Doradca przy transakcjach wykupów menedżerskich realizowanych przez AVALLON w latach 2001 - 

2007. W okresie od roku 1997 uczestnik Rad Nadzorczych szeregu firm, w tym spółek giełdowych i spółek 

portfelowych AVALLON MBO S.A. oraz AVALLON MBO Fund. Członek Rady Nadzorczej w AVALLON MBO 

S.A. – firmie inwestującej w transakcje wykupów menedżerskich. Od stycznia 2006r. w Zarządzie 

AVALLON Sp. z o.o.. Członek Komitetu Inwestycyjnego AVALLON MBO Fund. 



Poza emitentem nie wykonuje działalności, która ma istotne znaczenie dla emitenta.  

Członek Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia S.A. od 31 Marca 2010 roku 

 

W okresie pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 

ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) 

oraz nie orzeczono pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz 

pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, 

przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na zasadach wskazanych w art. 

373 ustawy z dnia z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z 

późn. zm.). Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do 

podmiotów będących w likwidacji, upadłości lub zarządzie komisarycznym w okresie co najmniej 

ostatnich pięciu lat. Nie prowadził działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany w 

Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o 

Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 roku Nr 121, poz. 769 z późn. zm.). 

 

Robert Czajkowski 
 
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydział Ekonomii, magister Ekonomii (2002). Ukończył 

Podyplomowe Studia Prawa Gospodarczego na Akademii Ekonomicznej (2004). Absolwent Harvard 

Business School (2011).  Od 14 lat związany z sektorem dóbr szybko-rotujących (FMCG). Przeszedł przez 

wszystkie szczeble struktur sprzedażowych – od przedstawiciela handlowego zaczynając na dyrektorze 

handlowym kończąc. Swoje doświadczenia biznesowe wywodzi z takich firm jak: GILLETTE, PZ CUSSONS 

oraz CENOS. Prezes Zarządu GOOD FOOD PRODUCTS Sp. z o.o., od 6 lat związany ze spółką. Specjalizuje 

się w zarządzaniu strategicznym, jest aktywnym poszukiwaczem nowych modeli biznesowych. Członek 

Rady Nadzorczej World Class  S.A. Romania, wiodącego operatora sieci klubów fitness w Rumunii. 

Instruktor Indoor Cycling ICE, aktywny promotor zdrowego stylu życia. 

 

Poza emitentem nie wykonuje działalności, która ma istotne znaczenie dla emitenta.  

Członek Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia S.A. od 19 Kwietnia 2011 roku 

 

W okresie pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 

ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) 

oraz nie orzeczono pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz 

pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, 

przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na zasadach wskazanych w art. 

373 ustawy z dnia z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z 

późn. zm.). Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do 

podmiotów będących w likwidacji, upadłości lub zarządzie komisarycznym w okresie co najmniej 

ostatnich pięciu lat. Nie prowadził działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany w 

Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o 

Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 roku Nr 121, poz. 769 z późn. zm.). 

 

 

Jerzy Skonieczny 
 
Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu Wydział Prawa 1985-1987 odbył aplikację prokuratorską w Prokuraturze Okręgowe w 



Poznaniu zakończoną zdanym egzaminem. 1987-1989 praca w Izbie Skarbowej w Poznaniu i egzamin z 

aplikacji administracyjnej. W czasie trwania aplikacji adwokackiej podjął własną działalność gospodarczą 

jako przedstawiciel i doradca zachodnich firm spożywczych. Od 2001 roku twórca firmy produkującej 

naturalne, tradycyjne polskie wędliny, za które firmie przyznano wiele nagród i wyróżnień. W 2007 roku 

zakłada ogólnopolską sieć sklepów Tradycyjne Jadło sprzedającą tradycyjne polskie specjały (naturalne 

wędliny, produkty regionalne takie jak miody, sery,  grzyby, soki i inne).  

 
Poza emitentem nie wykonuje działalności, która ma istotne znaczenie dla emitenta.  

 

W okresie pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 

ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) 

oraz nie orzeczono pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz 

pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, 

przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na zasadach wskazanych w art. 

373 ustawy z dnia z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z 

późn. zm.). Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do 

podmiotów będących w likwidacji, upadłości lub zarządzie komisarycznym w okresie co najmniej 

ostatnich pięciu lat. Nie prowadził działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany w 

Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o 

Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 roku Nr 121, poz. 769 z późn. zm.). 
 

Tomasz Michoń 
 
Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim, kierunek Business Management w 2010 
roku. Karierę zawodową rozpoczął w 2011 w międzynarodowej firmie audytorsko – doradczej KPMG, 
dalsze kwalifikacje zdobywał w latach 2012 – 2013 pracując w podmiocie działającym w sektorze 
energetycznym. Wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa.  
Od 2013 roku Członek zespołu inwestycyjnego w Avallon Sp. z o.o. - spółce zarządzającej funduszami 

private equity Avallon MBO Fund I i Avallon MBO Fund II. 

 

Poza emitentem nie wykonuje działalności, która ma istotne znaczenie dla emitenta.  

 

W okresie pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 

ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) 

oraz nie orzeczono pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz 

pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, 

przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na zasadach wskazanych w art. 

373 ustawy z dnia z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z 

późn. zm.). Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do 

podmiotów będących w likwidacji, upadłości lub zarządzie komisarycznym w okresie co najmniej 

ostatnich pięciu lat. Nie prowadził działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany w 

Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o 

Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 roku Nr 121, poz. 769 z późn. zm.). 


